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Människor har i alla tider varit i behov av 
trygghet och tydligt ledarskap. Vi litar på 
förebilder som har modet och ödmjuk-
heten att göra det rätta och som skapar 
trygghet genom sin insiktsfullhet, kun-
skap och vidsynthet.

Just den här typen av ledarskap är vad 
vi strävar efter på KPMG. Genom ett 
stort mått av sunt förnuft och nyfikenhet 
vill vi visa våra kunder vägen till hållbara 
och positiva förändringar.

Vi granskar det som har varit och våra 
revisorer ger dig tryggheten du behöver 
för att ta ditt företag framåt. Det är ut-
gångspunkten både när vi fokuserar 
på detaljerna och när vi ser på de över- 
gripande frågorna.

Vi ser till så att du kan möta framtiden 
på ett tryggt sätt. Våra rådgivare hjälper 
dig att hantera risker och vägleder dig för 
att möta nya krav och regelverk. Många 
gånger behövs samlade kompetenser för 
att hantera olika typer av frågeställningar. 
Därför består ofta teamen på KPMG av 
specialister som omvärldsbevakar, ana-
lyserar, strukturerar, utreder och hjälper 
dig att genomföra förändringar. 

Vi kommer från vitt skilda bakgrunder 

men har en sak gemensamt: vi har alla 
sökt oss till ett kunskapsföretag där 
nyfikenhet och engagemang går hand 
i hand med kvalitet, professionalism 
och integritet. 
Tillsammans skapar vi en påtaglig 
skillnad både för dig som är kund och i 
omvärlden. Allt vi gör, tillsammans och 
som individer, handlar om att bygga 
förtroende och bidra i förändring.

Vi skapar trygghet
och bidrar i förändring

Oavsett om du vänder dig till 
KPMG för revisionsuppdrag, 
skattefrågor eller konsulttjänster, 
så handlar vårt arbete om att ge 
dig tryggheten att förstå var din 
verksamhet står idag. Det hand-
lar också om att stötta dig hela 
vägen på de förändringsresor du 
har framför dig.

.
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Visste du att: 

• Vi är revisorer i ett 30-tal av de 100 största 
företagen i Sverige. 

• Mer än 90 % av våra kunder är mindre och 
medelstora företag. 

• Vi medverkar i forum som:
  › FAR (branschorganisationen för redovisnings- 

konsulter, revisorer och rådgivare)
  › Rådet för finansiell rapportering  

  › Studieförbundet Näringsliv och Samhälle  
  › Svenska Revisionsakademin (SRA)

  › Handelshögskolan i Stockholm där vi finansierar 
en professur och en kurs i revision

  › Swedish American Chamber of Commerce 

• Vi lämnar en Transparency Report varje år. I den 
beskrivs hur vi arbetar med kvalitet, inte minst 

inom revision.

Nya perspektiv

Vår revision ska ge dig förutsättning-
ar för sunda, goda affärer vare sig du 
driver en mindre, lokal affärsrörelse eller 
en global koncern med hela världen 
som marknad.
 Objektivitet, opartiskhet, självständig-
het och ett etiskt förhållningssätt utgör 
hörnstenarna i KPMG:s revisionspraktik. 
Vi brinner för revision, för våra uppdrag 
och för revisorsrollen. Inför varje upp-
drag prövar vi noggrant om det finns 
omständigheter som kan rubba förtro-
endet för revisorns förmåga att utföra 
sitt uppdrag på ett professionellt sätt.

Revision handlar idag om så mycket mer än om att kvalitetssäkra ditt 
företags ekonomiska information. En revisor från KPMG kan hjälpa dig som 
uppdragsgivare att se helt nya samband i ekonomin och förstå hur värde 
kan skapas i framtiden och hur risker kan minimeras i verksamheten.

Revision

Bättre kontroll ger bättre beslut
Via revisionen får du en professionell 
genomlysning av din verksamhet. En 
kvalificerad revisor bekräftar att den 
ekonomiska information ditt företag 
lämnar går att lita på och att interna pro-
cesser och kontrollsystem fungerar. Du 
får bättre överblick över verksamheten. 
Dessutom ger vi dig en tydlig bild av var 
potentiella risker finns och vilka möjlig-
heter till utveckling ditt företag har.
 Riktigt bra kontroll över din verksam-
hets finansiella information skapar trygg-
het. Revisionen ger underlag för beslut 
vid till exempel kapitalanskaffning eller 
inför förbättring av administrativa rutiner. 
Revisionen bygger också förtroende 
gentemot ägare, kreditgivare, kunder, 
leverantörer och samhället i stort vilket 
bidrar till sänkta transaktionskostnader.

Väx med KPMG
Vi har en stark historia och position som 
revisionsföretag för större företag och 
organisationer i Sverige – vart tredje av 
Sveriges hundra största företag har valt 
en revisor från KPMG, men mer än 90 % 
av våra kunder är mindre och medel- 
stora företag. 

Vi står stadigt i den svenska myllan. 
Runt om i Sverige finns våra revisorer till 
hands för dig. Med revisionen som 
grund kan vi visa vad du tjänar pengar 
på och hjälpa dig att ligga steget före 
genom att bedöma risker och se utveck-
lingsmöjligheter. Vi kan svara för daglig 
och jordnära affärsrådgivning och vara 
ett bollplank till dig som företagare.

Din verksamhet kan växa med 
KPMG. Vi har stor erfarenhet och för-
ståelse för ägarperspektivet i olika typer 
av verksamheter. Allt från vardaglig 

ekonomi till större förändringar som till 
exempel ett ägarbyte.

Branschledande specialistkompetens
I de riktigt stora bolagen engagerar vi fle-
ra hundra revisorer och specialister från 
olika KPMG-kontor runt om i världen. 
 Våra specialister deltar ofta i den 
nationella och internationella utveckling-
en av regelverk, och bevakar det som 
händer inom politik och ekonomi. Vår 
ambition är att arbeta proaktivt med 
att överföra ny information till dig som 
kund. Du ska vara först med att få reda 
på det senaste. Det gäller oavsett om 
ditt företag är litet eller stort.
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I Sverige är vi 270 personer som 
arbetar med rådgivning i olika former. 
Tillsammans med våra 30 000 konsult- 
kollegor i 155 länder har vi en unik 
kompetensplattform som bland annat 
omfattar riskhantering, organisations-
styrning och transaktioner inom alla 
tänkbara branscher. 

Skapa värde
Står du inför förvärv, försäljningar, 
fusioner och finansieringsprocesser? 
Vi erbjuder strategiska och finansiella ut-
värderingar, ger stöd i förhandlingar och 
tar fram rådgivande analyser i varje steg 
av en transaktionsprocess. Vår styrka 
är förmågan att bedöma de finansiella, 
operationella och kommersiella dimensi-
onerna, men även de värderingsmässiga 
aspekterna av en transaktion.

Värdefulla möjligheter

Vi på KPMG kan hjälpa dig att se hur din verksamhet kan förbättras och 
stötta dig i att genomföra de förändringar du behöver göra. Våra lösningar 
skapar, optimerar och behåller värde. Och vår ambition är att hållbarhets-
perspektivet ska inkluderas i allt vi gör. 

Visste du att:

• KPMG är Sveriges snabbast klättrande rådgivings- 
företag 2014 (Finansbarometern, Affärsvärlden) 

• Vi erbjuder tjänster inom:

  › Corporate Finance
  › Förvärv & fusioner

  › Hållbarhet
  › Management Consulting

  › Omstrukturering
  › Redovisning 

  › Riskrådgivning 

Optimera värde
Söker du ökade synergier och effekti-
visering? Vi förstår hur organisationer 
fungerar och vi vågar påstå att vi har 
en snudd på unik sammansättning av 
kompetenser. Den bygger på en lång 
erfarenhet som förändrings- och opti-
meringskonsulter parat med lärdomar 
från linjepositioner i en rad olika typer 
av verksamheter. Vi kan hjälpa dig att ta 
fram strategier och att genomföra dem 
så att du ser mätbara resultat. För oss 
är målet att du får ett bestående värde 
i din organisation.

Behålla värde
Att minska verksamhetsrisker, såväl 
finansiella som operationella, är viktigt 
men minst lika viktigt är att ha en sund 
riskkultur i verksamheten. Vi hjälper till 
med båda delarna. Bland annat genom 

att granska regelefterlevnad, tolka och 
tillämpa nationella och interna redovis-
ningsregler eller se över IT-strukturer.
Vi kan bygga upp och bygga om verk-
samheter och processer för att förbättra 
regelefterlevnad eller för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda oegentligheter. 
Vårt mål är att du får en långsiktigt 
hållbar verksamhet.

Hållbart värde
Inget företag är oberoende av det 
omgivande samhället. KPMG erbjuder 
både strategisk rådgivning och gransk-
ning inom hållbarhetsområdet. Det 
handlar om att ta ut riktning, genomföra 
planer och redovisa resultat. Vi hjälper 
dig att bättre förstå risker och använda 
hållbarhet som ett strategiskt filter för 
att genomlysa verksamhetens möjlighe-
ter till värdeskapande på både kort och 

lång sikt. Vi har koll på best practice 
och morgondagens trender. 

Mindre och medelstora företag
För dig i ett mindre företag kan vi ge 
stöd inom alla delar av affärsutveckling, 
generationsskifte och finansiering. 
Intern kontroll, löner, redovisning och 
ekonomistyrning är områden där vi kan 
göra skillnad. Du kan få en analys av ditt 
framtida kapitalbehov och dina kassa-
flöden. Planerar du att köpa företag kan 
vi granska och värdera uppköpskandi-
daten. Planerar du att sälja hjälper vi dig 
att maximera värdet.

.Rådgivning
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Det svenska näringslivet blir allt mer 
internationaliserat. Som en konsekvens 
blir företagens skattefrågor allt mer 
svåröverskådliga. Med den utvecklingen 
följer nya möjligheter och risker. Undrar 
du hur du ska kunna hänga med?

Långsiktiga skattelösningar
För oss som specialister på området 
handlar det i första hand om att säker-
ställa att du får kännedom om olika 
förbättringsmöjligheter och vägval. 
Vi går på djupet för att samla in rätt 
information, engagerar oss i just dina 
frågeställningar och klarlägger de olika 
alternativen. För vi vet att noggrannhet 
betalar sig i längden.

Idag, när sociala ansvarsfrågor och 
hållbarhet är centrala för företag och 
organisationer, har kraven på hantering 
av skattefrågor kommit i fokus. Och när 

internationella företag inser att valet av 
land att betala skatt i, påverkar både 
varumärke och renommé, uppskattas 
KPMG:s förmåga att kombinera affärs-
mässighet med en djup förståelse för 
de stora sammanhangen.

Internationell kompetens
KPMG:s skatterådgivare i Sverige 
ingår i ett globalt nätverk med över 
17 000 specialister. Tack vare ett 
nära samarbete kan vi alltid erbjuda 
en samlad kunskap om det som 
gäller för din verksamhet. Vi ger råd 
kring internprissättning, internationell 
företagsbeskattning, skatterisker, M&A, 
strukturfrågor, internationella personal-
förflyttningar, fåmansföretag, tull och 
indirekta skatter med mera. Vi anlitas 
ofta för att säkra att flöden av varor och 
tjänster sker på ett skatteoptimalt sätt.

Skatteråd i hela Sverige
Många av våra svenska skattespecialister 
är inriktade på mindre och medelstora 
företags skattefrågor. Vi följer och deltar 
i utvecklingen av lagstiftning och dom-
stolspraxis och bistår med rådgivning 
och analyser av hur aktuella skattefrågor 
påverkar olika risker, affärsmöjligheter 
och handlingsalternativ för ditt företag.

Globalt lokala

Välkommen till en av världens ledande skatterådgivare. Effektiva och 
trygga lösningar är både vår tradition och framtidsvision. Våra råd ska 
tåla granskning. Det är en av våra viktigaste principer.

Skatt
Prenumerera på:

• Nyhetsbrevet TaxNews 

Skattetjänster:
• Deklarationer

• EU-rätt
• Företagsöverlåtelse

• Förmåner & representation
• Incitamentsprogram

• Internprissättning
• Migration & arbetstillstånd

• Moms & tull
• Struktur & strategi

• Transparens & etik

KPMG Sverige / 9 
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Oavsett var ditt företag befinner sig i 
sin livscykel, om du är ensam eller har 
ekonomiavdelning och personal för ad-
ministration, finns det alltid potential att 
frigöra resurser. Vi vill ge dig möjlighet 
att fokusera på din verksamhet.

Flexibla lösningar
Våra redovisningskonsulter hjälper dig 
med löpande redovisning och löner, och 
bidrar med rådgivning utifrån aktuella 
händelser. Välj vilka delar av redovis-
ningen ni vill sköta själva och vilka ni vill 
att vi bistår med, vare sig det rör dagligt 
arbete eller mer tillfälliga behov.
 Vi kan också göra analyser, ta fram 
rapporter och visa hur förändringar i 
rutiner och system ger högre effektivitet 
samt bättre förutsättningar för verk-
samheten. Vi bemannar arbetsteamet 
och planerar samt följer upp arbetet 

löpande. Våra redovisningskonsulter har 
dessutom tillgång till KPMG:s nätverk av 
specialister inom till exempel verksam-
hetsutveckling, företagstransaktioner 
och revision. När ni som företag står 
inför viktiga avgöranden är experthjäl-
pen alltid nära.
 Visste du att det inom KPMG finns 
några av Sveriges främsta redovisnings-
specialister? Vi inte bara lär oss nya 
regler och riktlinjer, i många fall har vi 
varit med och utformat dem.

”Lönehanteringen är ofta det första 
område våra kunder bryter loss och vill 
ha extern hjälp med. Det är kvalitetskäns-
ligt med skarpa deadlines, löner får helt 
enkelt inte bli fel. I en nära dialog känner 
kunden inte att arbetet är outsourcat.” 

Jessica Högborg, Payroll Manager vid 
KPMG:s lönecenter i Malmö

”Hos oss kan kunden sätta samman en 
ekonomiavdelning utifrån det antal timmar 
som behövs. För växande företag är det 
en effektiv lösning.”

Lena Björkvall, COO i KPMG:s verksam-
hetsområde Small Medium Enterprise 
(SME)

Förverkliga visionen

Du brinner säkert mer för ditt företags övergripande vision och strategi, 
än för er ekonomihantering och löneadministration. Det gör du rätt i. Det 
är många gånger mer kostnadseffektivt att fokusera på kärnverksamheten 
och låta oss sköta hela eller delar av ekonomi- och löneadministrationen. 
Våra redovisnings- och lönekonsulter har koll på regelverk och nyheter.

Visste du att:

• KPMG genomför nästan 60 000 kunduppdrag varje år 

• Mer än 90 % av kunderna är mindre och medel- 
stora företag 

• KPMG håller nästan 150 seminarier över hela landet 
varje år 

• Vi ger regelbundet ut nyhetsbrevet Perspektiv 
till mindre och medelstora företag 

•  300 medarbetare arbetar med KPMG:s Ekonomi- 
service över hela Sverige 

 
Tillgänglighet 

I vår webbaserade kundportal har våra kunder 
tillgång till redovisning, ekonomi- och lönehantering 

dygnet runt.

Ekonomiservice
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Vi stödjer Kungliga Operan i Stockholm. 
Det är ett långsiktigt åtagande där vi även 
aktivt stöttar deras ungdomsverksamhet.

Sedan flera år är vi stolt partner i Ung 
Företagsamhet. Att stötta entreprenörs- 
skap bland gymnasieungdomar är 
naturligt för oss.

Good to Great är en stor satsning på 
svensk ungdomstennis som vi har stått 
bakom sedan de startade.

World Economic Forum är en interna-
tionell institution som strävar efter att 
förbättra världens tillstånd genom sam-
arbete mellan politik och näringsliv.

Mervetenheten är KPMG:s sätt att 
förhålla oss till hållbarhet. Vi söker mer 
och fler svar på de viktigaste frågorna. 
Revision är i sin kärna en samhälls- 
nyttig tjänst och vi har en svårslagen 
möjlighet att stötta våra över 30 000 
kunder att bli mer hållbara genom vår 
skatte- och rådgivningsverksamhet 
– vi ser det nu som vårt ansvar att ge 
mer i alla dimensioner.

Vi vill bidra
För oss på KPMG räcker det inte med 
att vi alltid presterar väl i vårt arbete, vi 
vill även aktivt stödja det samhälle där vi 
lever och verkar. Vår ambition är att vara 
ett ansvarsfullt företag och investerar 
varje år ansenliga resurser i både tid och 
pengar i det svenska samhället. Det är 
en viktig del av vår företagskultur. Vi 
har ett långtgående engagemang som 
består av ekonomiska bidrag, kunskaps-
delning, tjänsteutveckling och frivilligin-
satser. 

Som ett kunskapsföretag är utbildning 
och kunskapsbyggande centralt. Därför 
är våra medarbetare med jämna mellan-
rum föreläsare på högskolor och univer-
sitet. Det är också anledningen till att vi 
står bakom en professur på Handels- 
högskolan i Stockholm och att vi enga-
gerar oss djupt i en utbildning för den 

finansiella sektorn i utvecklingsländer. 
Förutom vårt engagemang i universitet, 
högskolor och andra utbildningsformer 
arrangerar vi ett stort antal kurser och 
seminarier. Vi sitter dessutom med i 
FAR:s styrelse och KPMG-medarbetare 
fungerade som sakkunniga i Justitie- 
departementets utredning om EU-direk-
tivet och årsredovisningslagen. 

Vi har ett samarbete med Drivhuset 
och Ung Företagsamhet. Vi har också 
samarbeten med organisationer inom 
kultur och sport, exempelvis med 
Kungliga Operan och tennisakademin 
Good to Great.

Global hållbar utveckling
KPMG är strategisk partner till World 
Economic Forum, WEF, och bidrar med 
kunskap och insikter för att främja global 
ekonomisk och social utveckling.

Det mervetna företaget

Just nu accelererar samhällets krav och förväntningar på att företag och organisationer ska bidra till en håll-
bar utveckling, samtidigt som förutsättningarna för våra kunder och deras affärer förändras. Det ställer i sin 
tur helt nya krav på oss som rådgivare och revisorer. Idag räcker det inte med att skapa medvetenhet om 
olika frågor – vi måste vända på fler stenar. Ställa fler frågor. Förutse nya risker. Bevaka nya områden och 
förstå helt nya sammanhang. I en värld där allt ska vara hållbart, där det mesta är digitalt och där vi lever i 
en ständig påverkan av globalisering, ska vi ligga steget före och förstå mer än alla andra. Medvetenheten 
har blivit till Mervetenheten.

Vår samhällsroll

Här är några exempel på verksam- 
heter som KPMG stödjer:
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Medarbetarna

Vi arbetar alltid i team för att lösa dina 
behov och utmaningar. Teamen sätts 
ihop utifrån individers specialistkompe-
tenser, branschkunskap, personligheter 
och erfarenheter. Det bästa teamet för 
dig och uppgiften helt enkelt. 

Lärande organisation
I alla kunduppdrag, skapar vi förutsätt-
ningar för kompetensöverföring där alla 
medarbetare har olika erfarenhetsprofiler 
och kan sporra och vidareutveckla var-
andra och bidra maximalt till lösningar på 
dina utmaningar. Vi arbetar systematiskt 
med individuell utveckling, där feedback 
och coachning är viktiga metoder för att 
dela och utveckla kunskap. Vidareutbild-
ning i yrkesteknisk kompetens, mark-
nadskännedom, ledarskap och projekt-
ledning är ett löpande inslag. 

Det finns många exempel på medar-
betare som bytt arbetsområde t.ex. från 
revision till arbetet som management- 
konsult under en tid. Medarbetare flyttar 
även mellan kontor och länder i syfte att 
bredda sin kompetens. Allt för att du som 
kund ska möta inspirerade, engagerade 
och djupt kunniga konsulter och revisorer.

Ledarskapet är en del av vår framgång
På KPMG strävar vi efter att agera som 
trygga ledare, både i vår egen organi- 
sation, och i förhållande till dig som 
kund. Genom ett tydligt ledarskap vill 
vi skapa trygghet och förtroende. Och 
samtidigt vill vi bidra till att driva fram 
hållbara och positiva förändringar för dig 
och din verksamhet. Genom Karriärba-
rometern mäter Universum årligen hur 
nöjda anställda är med sin nuvarande 
arbetsgivare. 2014 hamnade KPMG på 
38:e plats när 33 000 anställda svarade, 
vilket också innebar att vi placerade oss 
som nummer två i branschen.

Kompetenta och nyfikna 
medarbetare

Av KPMG kan du förvänta dig ett team som kan din bransch, som förstår dina 
förutsättningar och som har hög specialistkompetens. Hos oss är det människ-
orna som gör skillnad. Vi är helt enkelt ett kunskapsföretag där nyfikenhet och 
engagemang går hand i hand med kvalitet, professionalism och integritet.


